
Esta ficha técnica contém informações para instalação e operação do produto. Leia-o cuidadosamente 
antes de iniciar a sua utilização.

Produto:

3UG0703 - Relé de Nível e Falta de Fase

Ficha Técnica

Rev: 0.1

Descrição / Aplicação

Obs.: Toda a instalação elétrica deve ser feita com a rede desenergizada.

3UG0703- O Controle de Nível e Falta de Fase é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos condutivos. Incorpora 
proteção para o sistema trifásico contra falta de fase e assimetria modular de tensão. O grau de sensibilidade à assimetria de fase e 
resistividade dos líquidos são selecionáveis em ajustes frontais do 3UG0703. Neste aparelho, se ocorrer sub-tensão ou sobre-tensão 
simétricas, as mesmas não serão detectadas.

Aplicação: São utilizados no controle e proteção de bombas submersas ou no controle de tanques e reservatórios em instalações 
onde a falta de fase e assimetrias modulares  possam comprometer motores, equipamentos ou processos.

Controle de Nível Inferior com Proteção de Falta de Fase -

3UG0703 - 2A: Instale os eletrodos de nível superior, inferior e de 

referência. Ao energizar as fases R, S e T, ajuste a condutividade do 

líquido e a assimetria das fases. Estando as fases dentro da 

normalidade e os eletrodos submersos, o relé arma, comuta os 

contatos COMUM e NA, e aciona a bomba. Quando o nível da 

água baixar do eletrodo inferior, faltar uma das fases ou a 

assimetria ultrapassar o valor ajustado, o relé desarma, abrindo os 

contatos COMUM e NA, e desliga a bomba. A bomba só irá religar 

quando o sistema voltar à normalidade.

Controle de Nível Superior com Proteção de Falta de Fase -

3UG0703 - 1A: Instale os eletrodos de nível superior, inferior e de 

referência. Ao energizar as fases R, S e T, ajuste a condutividade do 

líquido e a assimetria das fases. Estando as fases dentro da 

normalidade e o eletrodo inferior descoberto pela água, o relé 

arma, comuta os contatos COMUM e NA, e aciona a bomba. 

Quando o nível da água atingir o eletrodo superior, faltar uma das 

fases ou a assimetria ultrapassar o valor ajustado, o relé desarma, 

abrindo os contatos COMUM e NA, e desliga a bomba. A bomba 

só irá religar quando o sistema voltar à normalidade.

3UG0703 - 2A

3UG0703 - 1A
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Modos de Operação 

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/Nº, KM80,24 - PINHAL 
CEP 13315-000 - CABREÚVA - SP - CNPJ 34.776.007/0003-83 – IE 233.058.853.118

*A SIEMENS não se responsabiliza por alimentação aplicada ao aparelho fora da tolerância especificada na ficha técnica do produto.

*Recomendamos a utilização de um fusível de 5A na saída do contato para proteção do relé.



Esquema de Ligação

Dados Técnicos

300 metros

1R (1SPDT)

24Vca

R =   x l/s 

3,5VA

110, 220, 380, 440Vca - 50/60Hz ( 5%)±

>500ms

ABS V0 auto-extinguível

> 50MW / 500Vcc

Invólucro = IP-51; Terminais = IP-10

3UG07 03: (7 a 20%) Assim. entre fases; (0 a 100kW) Resit. Líquido 

IEC-60 255-5/00 - 1500Vrms / 1minuto

Grau de Proteção - IEC-60.529: 

Alimentação / Frequência:

Consumo Máximo:

Ajuste de Sensibilidade:

Tensão nos Eletrodos:   

Dist. Máx. do Aparelho ao Eletrodo: 

Resist. do Cabo de Ligação ao Eletrodo: 

Número de Contatos:

Tempo para Reset:

Material da Caixa:

Resistência de Isolação:

Tensão de Isolação:
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Exemplo de Aplicação

ATENÇÃO: Não utilizar o relé de nível para monitorar líquidos inflamáveis.
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Tensões
de rede 

Nível Inferior Nível Superior

110 V 3UG0703-2AF00 

220 V

380 V

440 V

Faixa de
tensão

( 90 - 140 )

( 180 - 260 )

( 320 - 440 )

( 380 - 500 )

3UG0703-2AQ00 

3UG0703-2AR00

3UG0703-2AN00

3UG0703-1AQ00 

3UG0703-1AR00

3UG0703-1AF00 

3UG0703-1AN00

(Distância máxima de 300 m entre controlador e sensor e resistividade entre sensores de 0 a 100  k   )

Fusível de proteção nos Recomendamos o uso de um Fusível de 5A de
contatos do relé:  ação rápida;

!
Ÿ Não utilizar parafusadeira automática sem ajuste do Torque (0,5 a 0,8 N.m);

Ÿ Não manipular o relé com a rede energizada;
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